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 מה למד בלעם מהאתון? 
שה וילינגר מ

והאתון בלעם  פי פתח  במהלכו  ש  ,סיפור  את  ה' 
בנ  ,האתון מהמפורסמים  המיהוא  ים  ארותסים 
על  מעלה תמיהה  כפשוטו  סיפור  ה תקריא  1. במקרא
הבו,  הצורך   כי  שנדמה  מיותר  וא  עד  סיפור 
קריא  ,לחלוטין מעמיקה  אולם  על ה  מלמדת  יותר 

סיפור    ;חשיבותו להבנת הפגם במעשיו של בלעם
   האתון חושף בפנינו את טבעו האמיתי של בלעם.

ב בלק  ששליחי  בכך  נפתח    ו קש יהסיפור 
שיקלל ישראל  מבלעם  עם  והואאת  כי    םבשיה  , 

  : לבקשתו  רביעליו לבקש רשות מה'. בתחילה ה' ס
ֶהם" ִעמָּ ֵתֵלְך  כב:יב("  ֹלא  ל  ,)במ'  ווה  יסוף צבאולם 

אּו  -ִאם "   :על בלעם ללכת עם שרי בלק ִלְקֹרא ְלָך בָּ
ִשים,   ֲאנָּ םהָּ ִאתָּ ֵלְך  בלעם, כך נדמה,   .)שם:כ(  "קּום 

ס בסוף  לה'.  מופתי  באופן  האתון  ציית  חזר  יפור 
  , ואמר לבלעם כי עליו ללכת עם שרי בלק  מלאך ה'

ש הדברים  את  רק  לומר  עליו  לו  אבל  ה' יאמר 
בדיוק נאמר לבלעם רגע לפני הסיפור כך    .:לה(שם)

קשה    ,שבלעם ציית לה'  , ומאחר:כ(שם)על האתון  
 להבין באיזה אופן תרם סיפור האתון לבלעם. 

הסיפור מקריאת  שעולה  נוסף    ,הוא  קושי 
ה' על בלעם ללכת עם שליחי    שציווהשמיד לאחר  

ע  ,מואב עליו שבחר ללכת   ַוִיַחר"  :םהימהוא כעס 
 :כב(.שם" )הֹוֵלְך הּוא ים ִכיֹלהִ -ַאף א  

הפסוקים  צמודה  קריאה  כאמור,   עשויה  של 
אלה שאלות  על  החשיבות    ,להשיב  את  ולהסביר 
פתיחת  של  הצורך בנס  את  בסיפור בלעם והאתון ו

 האתון. פי 

בלקהגיעו  כאשר   בל   שליחי    ,ראשונהבלעם 
עליו   איתםה'  אסר  הטעם  הו   ,ללכת  את  וסיף 
א  "  :להתנגדותו ֶאל-ַוֹיאֶמר  ֵתֵלְך   ֹלִהים  ֹלא  ם  ִבְלעָּ

ֶאת ֹאר  תָּ ֹלא  ֶהם  הּוא  ִעמָּ רּוְך  בָּ ִכי  ם  עָּ   )שם:יב(.   "הָּ
גם  ו  סתמית  לא הייתההתנגדות ה' להליכת בלעם  

ה'    לא לסביהשרירותית.  ברור ר  באופן  בלעם 

 
בעל    * המדינה,  בפרקליטות  עובד  וילינגר  משה  עו"ד 

במשפטים  תו ושני  ראשון  ברמאר  -אוניברסיטת 
 אילן. 

שזכתה לאריכות    למשפחת זוסמן  חנהבת לע"נ שרה  **
 .  לתפארת  להעמיד משפחה ו  תמופלג  ימים

את    1 מתארים  דברים  הזה  הנס  חז"ל  מעשרה  כאחד 
ברגע   כלומר  השמשות,  בין  שבת  בערב  שנבראו 

יחד עם הלוחות, הקשת,   ,האחרון של בריאת העולם
 ו(.   )ברכות ה,  ודעהמן ו

לא   ישראל שהוא  עם  כי  העם  את  לקלל  יכול 
 מבורך. 

עיון   ה',  לקול  שמע  שבלעם  שנדמה  למרות 
הדברים.  מדוקד הם  כך  לא  כי  מלמד  בפסוקים  ק 
 ,הסבר ללאשיב לשליחי בלק באופן לקוני והבלעם 

ֶכם"ש ִעמָּ ַלֲהֹלְך  ְלִתִתי  ה'  ו)שם:יג(  "ֵמֵאן  תשובת  , 
  , פלא ין זה:יד(. אשם) לבלק כלשונה  הועברהבלעם 
לגייס את בלעם,  משיך בניסיונותיו  השבלק    ,אם כן

ל ונכבדים  וושלח  רבים  אף ו  נים,מהראשו  שרים 
הטבות  ה לו  לא  כלכליות  ציע  בלק  משמעותיות. 
  אם ללכת איתו.    סירובויש סיבה ללבלעם  בין שה

בל היה מסביר לשליחי  ניתן לקלל   קבלעם  כי לא 
להניח שבלק לא היה  יש  המבורך,  את עם ישראל  

ל אפילו  אחריו  חזרממשיך  ואולי  את  ,  משנה  היה 
  לקלל את עם ישראל המבורך. רצונו

סירובו    בלעם בחרהעובדה ש שלא לנמק את 
שגררה   זו  היא  בלק  שליחי  עם  המשך  את  ללכת 

כאשר   בלעם  שרי מואב  הגיעו  הסיפור.  בפעם  אל 
הואהשנייה נחרהלא    ,  להם  יכול    נושאי  צותשיב 

מב ישראל  שעם  מאחר  איתם  אלא  ללכת  ורך, 
קש מהם שוב להישאר ללילה כדי שיוכל לשאול  יב

מקבל  שוב   היה  בלעם  לו  ה'.  תשובתו  את  את 
ה' שלא  ש  ,הראשונה של  ברור  מבורך,  ישראל  עם 

אל ולהפנות  לחזור  מבקש  אותה   ה'  היה  את 
א  ,השאלה שהתורה  גם  שהיה    נת מציי  ינהמה 

בין   כלשהו  בלק  של  ותפניהשינוי  אליו.    שליחי 
לצפות  ם סיבה  הייתה שושלא  ההנחה היא אם כן,  

לא כך מתנהג    , אךשבלעם יקבל תשובה שונה מה'
שמ להציגמי  ככזה    בקש  ַלֲעֹבר ש"עצמו  אּוַכל  ֹלא 

ה-ֶאת ִפי ה' א   י ַלֲעׂשֹות ְקַטנָּה אֹו ְגדֹולָּ  :יח(. שם" ) ֹלהָּ

)ולא על בלעם  ה'  ציווה  באופן מפתיע    ,ועתה
מואבק  ר שרי  עם  ללכת  רשות(  לו  גם   2.נתן  אבל 

זו   ה' אמנם אמר    נהג בלעם שלא כשורה.בנקודה 
ללכת אבל   אֶ "  :וסיףהלו  בָּ   תְוַאְך  ֲאֶשרַהדָּ ֲאַדֵבר    ר 

ַתֲעֶׂשה  ֵאֶליָך )ֹאתֹו  אך:כ(שם"  טרח   ,  לא  בלעם 
  , מוגבל בקללותיו  להסביר לשרי מואב שהוא יהיה

 
מעניין לשים לב שה' לא חזר בו מדבריו. בתשובתו  ב2

,  רי בלק ש הראשונה אסר על בלעם ללכת דווקא עם  
ו השנייה  שליחים אישיים של בלק, בעוד שבתשובת

עם  י צ ללכת  ה'  עליו  מואבווה  משלחת  שהיו  ,  שרי 
מושקוביץ צבי  יחיאל  פירוש  )ר'  דעת    ,ממלכתית 

 )במד' כב:יג(.    מקרא



  

2 

וק בנקודה זו מגיע  בדי  .:כא(שםלך איתם )ופשוט ה
 סיפור האתון.  

בלעם את  לסיפור האתון ממחיש    ,כפי שנראה
רא האתון  הפסולה.  ה' תהתנהגותו  מלאך  את  ה 

לוש פעמים. בלעם לא ראה את ה מהדרך שתטוס
ולא   ה'  סטתה  המלאך  מדוע   ,מהדרךהאתון  בין 

ה  חוזר  יובתגובה  הסיפור  ושוב.  שוב  אותה  כה 
איבד לאחר ש  3,שלוש פעמים ורק בפעם הרביעית

האתון, יועשתונותאת  בלעם   את  להמית  ואיים   ,
הענייןהאתון  סבירה  ה פשר  את  אז    .לבלעם  רק 

ונפקחו   בלעם  בההוא  עיני  הניצב  בחין  ה'  מלאך 
על  איים  שבלעם  בעוד  בידו.  שלופה  וחרבו  בדרך 

לו   היה  לו  כי  א  חרבהאתון  הורג  ניצב  תה,  והיה 
לעברו  ו  ביד שלופה    חרבומלאך ה' על הדרך כאשר  

 אל בלעם.  

הבין לא  להבין  ,בלעם  רצה  שלא  שאין    ,או 
ישראל עם  את  לקלל  יכול  שהעם   ,הוא  מאחר 

סיב  הבין כעת  רק    4.מבורך שיש  לדבריםבלעם    ; ה 
יש סיבה  ושיש סיבה לכך שהאתון סטתה מהדרך,  

בלק.    הראשוניםה'  לדברי   שליחי  עם  ללכת  שלא 
( עיניו  נפקחו  עכשיו  זשםרק  בשלב  אבל  ה :לא(. 

לא יכול  הוא  נעשה אי אפשר להשיב לאחור.  האת  
עם היה   ללכת  הסכים  שכבר  לאחר  לביתו  לשוב 

מואב,   מה'  ושרי  שקיבל  ללכתה  אתלאחר   ,ציווי 
  את להבהיר לבלק  לפחות  בשלב זה יכול היה  אבל  
 , כפי שאכן עשה. ם שיאמרבדברי ותיומגבל

חזר   בסופו  כאשר  האתון,  סיפור  לאחר  רק 
ו ה'  להמלאך  שרי בהיר  עם  ללכת  עליו  כי  בלעם 

ר ֲאֶשר ֲאַדֵבר ֵאֶליָך " , והוסיף:  בלעם בָּ ְוֶאֶפס ֶאת ַהדָּ
לבלק כי    הודיע בלעם  אז  רק,  :לה(שם)"  ֹאתֹו ְתַדֵבר

את רק  לומר  בפיו    יוכל  ה'  ישים  אשר  הדבר 
המסר על נקלט  :לח(. רק לאחר סיפור האתון  שם)

  5. ידי בלעם והועבר לבלק

 
)הוצאת    על שלושה ועל ארבעהיאיר זקוביץ בספרו  ה3

כי במקרא נפוץ דגם ספרותי    ,מקור, תשל"ט( מסביר
אירוע מסוים חוזר על עצמו ללא שינוי  במסגרתו  ש

התקד פעמים,  או  שלוש  חל  ומות  הרביעית  בפעם 
שיאו של הסיפור. סיפור בלעם    ומפנה או שינוי, וזה
דוגמ הוא  הספרו  הוהאתון  לדגם  הזה,  תי  מובהקת 

הרביעית  ו בפעם  מאבד  ששיאו  בלעם  את  בה 
מבחין יועשתונות ובלעם  פיה  את  פותחת  האתון   ,

   ה' הניצב בדרך.סוף במלאך  ף  סו
להתנהגותמ4 למניע  שלבאשר  ראו  ו  עמיהוד    : בלעם 

והפרדוקס"   "בלעם  שבועי סלומון  בלק   דף  לפרשת 
)מס'   סלומון (1275תשע"ח  רב   .  בצדק  מסביר 

לשמ התאמץ  כ"צדיק"  שבלעם  תדמיתו  על  ור 
שבפועל בעוד  ה',  רצון  את  מאחורי    ,המקיים 

ומאוויו   ,הקלעים שאיפותיו  את  להגשים    השתדל 
 האישיים.  

,  אומרים לבלעם  ינםאמעניין לשים לב שה' והמלאך     5
ם קללה(.  ש"הדבר" שה' ישים בפיו הוא ברכה )במקו

את   להפתיע  שנועדה  מכוון  בכוונת  ומדובר  ייתכן 
גם את בלעם )למרות שבלעם אמור היה בלק ואולי  

ישראל   עם  את  לקלל  אוסר  שה'  זה  בשלב  להבין 
את   להגשים  ובכך  האהתהמבורך(,  קית  ול-וכנית 

יבורך   ישראל  ברי  דב  או)רשעם    ים דברספר  משה 
  (.:וכג

 גם לנו ממחיש  בלעם ול  מחישהסיפור האתון  
ה  אלתעניין רק בשהבלעם    : את הפגם בהתנהגותו

וההסבר  לאו,  בלק אם  שליחי  עם  ללכת  יוכל  אם 
מה שעניין את   בסיפור האתון,גם  ן אותו.  לא עניי
ה מהדרך שוב  תשהאתון סטהייתה העובדה  בלעם  
למסלולסה  ינ  הואו   , ושוב אךלהחזירה  ללא   , 

 הלל לא עניינכלהתנהגות האתון  הסיבה    .הצלחה
בלעם שהאמת הייתה מונחת  גילה  אותו. רק בסוף  
המלאך הוא שגרם לאתון לסטות   :ממש לנגד עיניו
סר בלעם שנאהבין  , רק עכשיו  לכך  מהדרך. בדומה

יוכל לקלל את   כי לא  עליו ללכת עם שליחי בלק 
בדיוק כפי שנאמר   ,עם ישראל מאחר שהוא מבורך

 :יב(. שםכבר בתחילת הדרך ) ול

י שפתחנו את דברינו, סיפור בלעם והאתון  כפ
ַוִיְפַתח ה' ֶאת  "    :בעיקר בשל אופי הנס שלו  ,ייחודי

ָאתֹון  הָּ ונשאל:שם)  " ִפי  השאלהכח(.  אם  ת    אכן , 
היה צורך בנס כה ייחודי וחריג כדי לפקוח את עיני 

 בלעם. 

ש את נראה  להגחיך  מבקש  האתון  סיפור 
ְך ֵאת ֲאשֶ "  :המכשף בלעם שעליו נאמר ֵרְך ְמֹברָּ ר ְתבָּ

יּוָאר ֹאר  תָּ שדברים   ולהראות  , :ו(שם)  6" ַוֲאֶשר 
הסיפור   , רואההאתון  ש רואה.  אינו  הגדול    בלעם 

לגם  מבקש   בלעם  את  חשב להחזיר  בלעם  תלם. 
מואב מלך  לשליחות  בדרכו  רמא  באיגרא   ,שהוא 

לאחר שהצליח כביכול לשכנע את ה' שיאפשר לו  
מדומיינת   ואיים בחרב  בבת אך  על אתונו,  ללכת, 

כאשר מלאך ה'    ,אחת מצא עצמו בבירא עמיקתא
 ניצב מולו וחרבו שלופה בידו.  

והאתון מלמד   בלעם  מכיסיפור  שלא   ,לוותר 
ה ְוֵאין  ברך או המקלל, וכי "בלעם הוא המ ְכמָּ ֵאין חָּ

ה ְלֶנֶגד ה' ה ְוֵאין ֵעצָּ   7.כא:ל( '" )משְתבּונָּ
  

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
rasha2http://www1.biu.ac.il/pa 
  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא

ובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  ניתן לפנות לכת
 בדוא"ל.  

 בר אילן תאוניברסיט -הדף השבועי   
 יש לשמור על קדושת העלון 

 
 עורך: ד"ר צבי שמעון  

 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
נציין בהקשר זה כי גם חז"ל הכירו בכוחו הנבואי של    6

"ולא קם נביא עוד בישראל כמשה    : בלעם באומרם
בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ואיזה?    –

שנ"ז(.   הברכה  וזאת  )ספרי,  בעור"  בן  בלעם  זה 
ירו שבלעם ידע לכוון את השעה  ובמקום אחר הסב

 על עם ישראל )ברכות ז ע"א(.  שה' כועס  
כי מטרת    ,נו משתלבים בדברי הרמב"ן שמסבירי דברמ7

שה'   בלעם  את  ללמד  הייתה  פי  הסיפור  "פותח 
, וכל שכן שיאלם ברצונו פי המדברים, גם  הנאלמים

בידו"   הכל  כי  כרצונו,  לדבר  דברים  בפיהם  ישים 
 :כג(.  שם)

http://www1.biu.ac.il/parasha2
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